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Sammanfattning 

 

Det finns en del frågetecken kring förverkandet av fordon. Vi har försökt belysa grundtanken 

med lagen, hur den används och vilka problem man kan stöta på. Vi presenterar även en 

tänkbar ändring som just nu är på remiss hos de olika remissinstanserna.  

 

För att förebygga brott mot trafikbrottslagen kan ett fordon tas i beslag och förverkas. De 

brott som är aktuella finns samlade i TBL. Grunden för förverkande regleras i Brottsbalken 

och möjligheten att ta fordonet i beslag görs med stöd i Rättegångsbalken.  

 

Vi presenterar även vad lagstiftarna har haft för funderingar och synpunkter vid de 

proppositionerna som skrivits. Vi vill även försöka visa hur domstolarna tolkar lagen.  

 

De problem som vi sett med paragrafen verkar åtgärdas av den nya lydelsen av TBL 7§. Det 

är dock inte klart ifall paragrafen får den lydelse som vi presenterar eftersom den fortfarande 

är på bearbetningsstadiet. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Idag kan man se ett generellt problem med TBL 7 § över stora delar av landet. Problemet är 

att rättväsendet inte riktigt vet hur man skall tackla de notoriska bilförarna som bryter mot 

TBL.  

Vem äger bilen man bör förverka? Är förverkandet oskäligt? Hur många återfall av brott 

enligt  TBL skall man accepttera?  

Det är några av de frågeställningar som polis, åklagare och tingsrätten ställs inför. 

 

För att då förenkla för rättsväsendet så har ett antal propositioner skrivits med följd till att 

lagen har ändrats vid ett tillfälle. Men trots det så finns det även idag frågetecken när ett 

förverkande bör ske och av vem, alltså vem är bilens rättmätiga ägare.  

I dagarna så har en remiss skickats ut till de olika polismyndigheterna angående en ny 

proposition gällande TBL  7 §. 

Den nya propositionen skall förhoppningsvis räta ut en del av de frågetecken som idag finns 

gällande TBL 7 §. 
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1.2 SYFTE 

 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att visa hur lagen är tänkt att tillämpas samt hur den 

tillämpas i dagsläget. Vi vill även åskådliggöra problem som kan uppstå vid den praktiska 

användningen av lagen och hur den nya versionen av lagen är tänkt att se ut. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Hur är TBL 7§ tänkt att tillämpas i verkligheten och efterlevs detta i praxis? 

Vilka problem kan uppstå vid tillämpningen av TBL 7§? 

Vad är tanken med det nya betänkandet? 

 

 
2. TEORETISK BAKGRUND 

 

2.1 FÖRVERKANDE ENLIGT TRAFIKBROTTSLAGEN 

 

Förverkande kan bli aktuellt när ett fordon använts vid brott enligt denna lag. De brott som 

det kan bli tal om är följande: 

 

1 § Vårdslöshet i trafik 

Betyder att vägtrafikant, förare av spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för 

motordrivet fordon i väsentlig mån brustit i sin omsorg och varsamhet.  

 

1 § 2 st Grov vårdslöshet i trafik 

Det är när en förare till ett motordrivet fordon eller spårvagn gjort sig skyldig till grov 

oaktsamhet eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. 

 
2 § Hindrande eller störande av trafik på väg 

Berör de som räknas som vägtrafikant eller förare av spårvagn och samtidigt onödigtvis i 

väsentlig mån hindrar eller stör trafiken på väg. 
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3 § Olovlig körning 

Är när en person uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon, traktor, motorredskap eller 

spårvagn utan att vara berättigad till det. 

 

3 § 1 st 2 p Grov olovlig körning 

För att man skall kunna anse att en olovlig körning är grov så måste personen tidigare ha haft 

körkort som blivit återkallt eller att skall ha skett vanemässigt. 

 

4 § Rattfylleri 

Betyder att en förare av ett motordrivet fordon eller en spårvagn konsumerat alkohol i sådan 

mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i 

blodet eller 0.10 milligram per liter i utandningsluft. Samma gäller om föraren intagit 

narkotika i sådan mängd att det under eller efter färden finns narkotiskt ämne kvar i blodet. 

Detta gäller under förutsättningen att narkotikan intagits enligt läkares ordination. 

 

4a § Grovt Rattfylleri 

Vid bedömning om rattfylleriet är grovt ska det tas i beräkning om föraren under eller efter 

färden haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 

milligram per liter i utandningsluften., om föraren varit avsevärt påverkad av alkohol eller 

annat medel eller om framförandet av fordonet medfört en påtaglig fara för trafiksäkerheten.  

 

6  § Har upphävts genom lag 1988:944. 

 

7 § Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det 

behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt. 

 

2.2 FÖRVERKANDE ENLIGT BROTTSBALKEN 

 

Möjligheterna och grunderna till att kunna förverka föremål som frambragts genom brott eller 

som har använts som brottsverktyg hittar man i 36 kapitlet i BrB. 

Med förverkande menas att egendom, vilken kan vara pengar eller andra saker, tvångsmässigt 

tas ifrån ägaren eller besittaren. Detta utan att det ses som ett böter eller skadestånd. Själva 

förverkandet är ett led som en preventiv metod för fortsatt brottslig verksamhet. 
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I första parargrafen i BrB handlar det om förverkande av pengar eller annat utbyte som är 

frånhänt genom brott. I andra paragrafen handlar förverkandet av sådan egendom som använts 

som hjälpmedel vid brott.  

Dessa två paragrafer i 36 kap. möjliggör endast förverkande när det gäller brott enligt BrB, 

alltså vanlig straffrätt.   

 

1 §  

Utbyte av brott enligt denna balk skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. 

Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett 

brott, om mottagandet utgör brott enligt denna balk; i stället för det mottagna får dess värde 

förklaras förverkat. 

 

Vid bedömningen av om det är uppenbart oskäligt att förklara utbyte förverkat enligt första 

stycket skall bland andra omständigheter beaktas om det finns anledning att anta att 

skadeståndsskyldighet i anledning av brottet kommer att åläggas eller annars bli fullgjord.  

 

2 §  

Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott enligt denna balk eller som frambragts 

genom sådant brott må förklaras förverkad, om det är påkallat till förebyggande av brott eller 

eljest särskilda skäl föreligga. Detsamma gäller egendom vars användande utgör brott enligt 

denna balk eller med vilken eljest tagits befattning som utgör sådant brott. 

 

När man sen kommer in på 3 § i 36 kap. så möjliggör den utöver BrB, även förverkande när 

det gäller andra lagar, så kallad Specialstraffrätt. Till dessa hör bland annat TBL, 

Narkotikastrafflagen och Jaktlagen. 

Tredje paragrafen möjliggör att man kan förverka i förebyggande syfte, så kallat preventivt 

förverkande.  

 

3 §  

Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas i fråga om föremål 

 

1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras 

komma till brottslig användning,  
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2. som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa och som har påträffats 

under omständigheter som gav anledning att befara att de skulle komma till sådan 

användning, eller 

 

3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom 

och som har påträffats under omständigheter som gav uppenbar anledning att befara att de 

skulle komma till sådan användning.  

 

Förverkad egendom tillfaller alltid staten, förutom i vissa undantagsfall. De tillfällen det kan 

tillfalla annan är t.ex. vid jaktbrott då det fällda viltet kan tillfalla den rättmätige ägaren. 

 

I 36 kap. 5 § kan man läsa och uttyda hos vem förverkande kan företas. Denna paragraf är 

dock endast aktuellt när det gäller §§ 1,2 i 36 kap. eftersom det handlar om förverkande till 

följd av brott. Det är denna paragraf som man hänvisar till för att kunna förverka ett fordon 

som ägs av någon annan. 

 

5 §  

Förverkande till följd av brott av egendom eller dess värde får, om ej annat har föreskrivits, 

ske hos 

 

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet, 

 

b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var, 

 

c) den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i 4 §, 

 

d) den som efter brottet förvärvat egendomen genom bodelning eller på grund av arv eller 

testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendomen på annat sätt och 

därvid haft vetskap om eller skälig anledning till antagande om egendomens samband med 

brottet. 

 

Tillhörde egendomen vid brottet ej någon av dem som anges i första stycket 

a)--c), får den ej förklaras förverkad. 
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Särskild rätt till egendom som förklaras förverkad består, om ej även den särskilda rätten 

förklaras förverkad. 

 

Sådan rätt som har vunnits genom utmätning eller betalningssäkring upphör, om egendomen 

förklaras förverkad, såvida ej av särskild anledning förordnas att rätten skall bestå. 

 

För att kunna döma någon för medhjälp till brott mot TBL och genom det kunna förverka ett 

fordon som gärningsmannen har kört, trots att fordonet äga av någon annan, så hänvisar man 

till 23 kap 4 § i BrB där straffansvar för medhjälp innefattas. Genom det möjliggör man ett 

förverkande genom §§ 1,2 i 36 kap. 

 

2.3 BESLAG ENLIGT RÄTTEGÅNGSBALKEN 

 

Enligt 1 § 27 kap. i RB  får föremål som skäligen kan äga betydelse för utredning om brott, 

vara genom brott någon avhänt eller på grund av brott förverkat må tagas i beslag. Alltså, den 

som t.ex. kör bil rattfull och kan förväntas att fortsätta med det och därav uppfyller de 

kriterier som behövs för att förverka dennes fordon så tar man dennes bil i beslag enligt 27 

kap. 1 §.  

Detta beslag görs av polis för att senare verkställas av åklagare. Det själva förverkandet 

beslutas utav tingsrätten.    

 

2.4 LAG (1986:1009) OM FÖRFARANDET I VISSA FALL VID FÖRVERKANDE 

 

Lagen tar upp möjligheten att förverka egendom när ägaren inte är tilltalad för något brott, så 

länge inte annat följer av särskilda bestämmelser i lag eller annan författning. Är det som ska 

förverkas beslagtaget, beslutar åklagaren om förverkandet. Kan man anse att egendomens 

värde uppgår till betydande belopp eller om det finns övriga särskilda skäl, skall beslutet 

prövas av rätten. Polismyndigheten kan enbart besluta om förverkande utifall att egendomens 

värde är mindre än en tiondel av basbeloppet, om det är uppenbart att förutsättningarna är 

uppfyllda. 

 

Detta kan med fördel vara till hjälp om en person uppfyller kriterierna för förverkande enligt 

TBL men inte är ägare till fordonet. 



 7 

2.5 BAKGRUND TILL TBL 7§ 

 

Möjligheten att förverka fordon enligt lag har varit aktuellt redan på 40-talet då frågan 

berördes i en av statens offentliga utredningar. Samma fråga återfinns i statens offentliga 

utredningar åren 1953 och 1970. En proposition skrevs även 1957 men den ledde som synes 

inte till lagstiftning. Anledningen till detta var att lagstiftarna var rädd att lagen skulle slå 

alldeles för ojämnt och slumpmässigt. Samma anledning verkar vara till grund för att det inte 

blev lagstiftat när frågan berördes i en proposition från 1984. 

 

Den 1 juli 1987 infördes dock 7 § i Lag om straff för vissa trafikbrott, vilket gjorde det 

möjligt att förverka fordon som använts vid brott mot trafikbrottslagen. Lagstödet fick 

följande utformning: 

 

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det är 

uppenbart att detta behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkandet inte 

är oskäligt. 

 

Förverkandet är inte en del av en brottspåföljd utan en ”särskild rättsverkan” till följd av brott. 

Tanken var att förverkandet skulle ha en stark allmänpreventiv effekt, främst genom de 

ekonomiska påföljderna och genom den pedagogiska den psykologiska betydelsen av att 

sanktionen är anknuten till det föremål som är en direkt förutsättning för brottet1. 

 

Propositionen gör uppmärksamt att förverkandet skall användas med återhållsamhet och får 

bara användas när det av särskilda skäl är påkallat för att förebygga brott. Flera instanser 

påpekade att lagen utformas så restriktivt som möjligt. De lagöverträdelser som främst skulle 

kunna komma på tal är rattfylleri där återfallsrisken är påtaglig samt olovlig körning där 

föraren genom upprepade brott eller på annat påtagligt sätt visat en uppenbar hänsynslöshet 

och det med hänsyn härtill finns överhängande risk för återfall2. 

 

Även problematiken med ägarförhållanden berörs och det fastställs att om någon lånar ut sitt 

fordon till någon i vetskapen om att denna kommer begå brott mot trafikbrottslagen så är 

förverkandet inte att anses som oskäligt. 

                                                
1 Prop. 1986/87:81 
2 Ibid. 
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Det verkade dock som om regeringen ansåg att förverkande enligt trafikbrottslagen var för 

begränsat och det resulterade i en lagändring 1 januari 1994.  Det framkom att en person som 

har för vana att köra rattfull inte avhåller sig från detta eftersom risken att bli av med sitt 

fordon var alldeles för liten. Lagstödet fick följande utformning: 

 

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs 

för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkandet inte är oskäligt 

 

Diskussion fördes också om man skulle kunna använda brottsbalkens 36 kapitel för att 

förverka fordon brottspreventivt syfte. Detta ansågs dock utöka begreppet brottshjälpmedel på 

ett oönskat sätt. Istället ledde det till att TBL 7§ fick en annan utformning vilket gjorde att det 

inte behöver vara uppenbart att förverkandet måste vara brottsförebyggande. Regeringen var 

även inne på att ändra lydelsen så att man skulle ha möjlighet att förverka ett fordon så länge 

det inte är uppenbart oskäligt. Lagrådet satte sig dock emot detta eftersom de ansåg att den 

nya formuleringen skulle vara tillräckligt generöst utformad eftersom den riktade sig till 

sådana brott där trafiksäkerhetsriskerna var synnerligen påtagliga3. 

 

För att bedöma om förverkandet inte är oskäligt skall det beaktas vad fordonet har för värde, 

gärningsmannens ekonomiska och personliga förhållanden samt utifall någon annan ur 

gärningsmannens familj brukar fordonet.  Dock kan man anse att förverkande av ett fordon 

med högt värde är skäligt så länge det förefaller motiverat ur ett allmänt synsätt4.  

 

2.6 PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR AV TBL 7§ 

 

Rättsfall 1 

1 februari 1994 kom en lagändring gällande TBL 7 §. Ändringen innebar att det inte längre 

behövde varar uppenbart för fortsatt brottslighet för att ett förverkande skulle få ske. 

 

I ett rättsfall från 1994 5 där både TR och HR domslut hade överklagats för att senare tas upp 

av HD påtalades denna ändring i HD:s domslut. 

                                                
3 Prop. 1993/94:44 
4 Prop. 1993/94:44 
5 NJA 1996 s.436 
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Den tilltalade hade efter överklaganden i TR och i HR hänvisat till ett rättsfall från 1988 och 

påtalade att hans tidigare domar gällande trafikbrott och att de trafikbrott han nu skulle ställas 

till svars för inte kunde uppfylla ett förverkande av hans bil. Den tilltalade ville påvisa att det 

inte var uppenbart att han skulle fortsätta med den brottsliga gärning som han tidigare var 

straffad för och de nya fall han var misstänkt för. HD tyckte även i sin samlade bedömning att 

de begångna trafikbrotten inte var så omfattande eller alvarliga för att ett förverkande kunde 

föreligga. 

Denna uppfattning ändrades dock i domslutet med motiveringen, enligt lagändringen 1994, så 

behöver förverkandet inte behöva vara uppenbart, utan det räcker med att det behövs och att 

det inte är oskäligt.  Därav fasthölls HR:s domslut och bilen förverkades. 

 

Rättsfall 2 

I ett annat rättsfall från 2002 6 kan man läsa om de problem som kan uppkomma när det är en 

annan ägare till bilen än den som har kört den och brutit mot TBL.  

I fallet har den tilltalade lånat en bil av en vän och en annan bil av sin mor. Han har 

vanemässigt brukat bilarna under en längre tid. 

Efter att bilarna hade blivit förklarade förverkade av först TR och sen av HovR så 

överklagande den tilltalade förverkandet till HD. 

I HD hävdes HovR dom om förverkande. Anledningen var den att HD ansåg att det skulle 

förts förverkandetalan och enskilt åtal mot de båda bilägarna i samband med den tilltalades 

åtal för att medhjälp till brottet, enligt BrB 36 kap 5 §, skulle kunna bli aktuellt. Detta hade 

emellertid inte gjorts.  

 

Rättsfall 3 

I ett rättsfall från 19947 kan man läsa om de problem som kan uppkomma med extrautrustning 

i fordonet vid förverkande av fordon.  

I det aktuella fallet så var bilen värd 1500 kronor och i bilen satt en stereo med högtalare för 

samma summa. Den tilltalade ansåg inte att bilens förverkande var oskäligt men satte sig 

emot att hans stereo med högtalare skulle ingå i förverkandet.  

Både TR och HovR ansåg att utrustningen skulle ingå i bilens förverkande. Detta överklagade 

den tilltalade till HD som fastställde HovR beslut om förverkande av bilen inklusive stereo. 

Detta med motiveringen att övervägande skäl ansågs tala för en tillämpning som innebär ett 

                                                
6 NJA 2002 s.310  
7 NJA 1994 s.703 
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förverkande om inte förverkandet av utrustningen är oskäligt, vilket inte bedömdes i detta 

fallet.  

 

2.7 DEN NYA LAGSTIFTNINGEN 

 

Förverkande enligt trafikbrottslagen fungerar fortfarande inte tillfredsställande enligt 

lagstiftarna. Lars Sjöström på Stockholms tingsrätt har fått i uppgift av justitieministern att se 

över den nuvarande lagstiftningen. Han berättar att det dominerande problemet är 

ägarproblemet, när gärningsmannen och fordonsägaren inte är samma person. Detta gör att 

fordon med låga värden som upprepande används vid trafikbrott sällan förverkas. Därför har 

han skrivit ett förslag på ett nytt stycke i TBL 7§. Den nya lydelsen kommer på ett ungefär se 

ut som följande. Det går inte att säga exakt hur det kommer se ut eftersom den fortfarande är i 

förslagsstadiet. 

 

7 § 2 st Förverkande av fordon 

Ett fordon skall förklaras förverkat om: 

1.Det har använts i ett brott mot trafikbrottslagen som det är föreskrivet fängelse för, 

2. Fordonet är belagt med körförbud eller annars visar brister i trafiksäkerhet som inte är 

ringa, 

3. Fordonets värde inte är mer än  av basbeloppet och 

4. Förverkandet inte är uppenbart oskäligt. 

 

Detta gör att man inte behöver bry sig om ägarförhållandena om dessa kriterier är uppfyllda. 

Fordonet skall förverkas och inte som det står i nuvarande lydelsen, där det får förverkas.  

 

De brott som kan bli aktuella för det nya förverkandet är alltså grov vårdslöshet i trafik, grov 

olovlig körning, rattfylleri och grovt rattfylleri.  

 

Fordonet skall även ha körförbud eller visa upp sådana brister att det inte kan anses som 

trafiksäkert. Det bedöms att det inte är troligt att dessa bilar kommer att göras trafiksäkra 

eftersom kostnaden för detta oftast överstiger fordonets värde.   

 

Överstiger värdet på fordonet  av basbeloppet så får man använda sig av TBL 7§ 1 st för att 

förverka.  
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Det ska även beaktas om förverkandet är uppenbart oskäligt eller inte. En person som får sin 

bil stulen när den är på reparation och den används vid brott är exempel när förverkandet är 

uppenbart oskäligt. 

 

Den gamla lydelsen gäller fortfarande med de gamla kriterierna för förverkande. Det nya 

stycket är bara att anse som ett komplement som ska underlätta förverkande. Vid mål där 

gärningsmannen och ägaren inte är samma person måste ägaren på eget initiativ ansöka om att 

få bli part i mål. Gör han inte det så har han ingen rätt att överklaga domen.  
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3. DISKUSSION 

 

Grundtanken med TBL 7§ är det ska vara en brottsförebyggande åtgärd för att förhindra 

personer som kontinuerligt bryter mot trafikbrott. Detta påvisas genom de diskussioner som 

förts i proppositionerna till paragrafen. Förverkande av egendom, speciellt egendom med högt 

värde, anses som ett stort ingripande vilket gjort att kraven varit höga för förverkande. Dessa 

krav har emellertid sänkts genom en lagändring 1994 för att öka möjligheterna att förverka 

fordon. 

 

Berörda myndigheter har varit restriktiva i sin tolkning av paragrafen, främst för att lagtexten 

har vida begrepp som inte är definierade i vare sig propposition eller lagtext. Proppositionen 

ger en vägledning på hur lagen skall tillämpas men det finns inga klara direktiv. För att 

underlätta detta så har polis, åklagare och tingsrätten i vissa orter i landet arbetat fram en 

arbetsmetod, där alla har samma tolkning. Detta underlättar förverkandet hos de notoriska 

lagförbrytarna eftersom det finns klara direktiv på hur paragrafen skall tillämpas. 

 

Det mest framträdande problemet vid användandet av lagen är när ägarförhållanden är oklara. 

Detta eftersom att det måste bevisas att ägaren hade vetskap om att fordonet skulle användas 

vid brott mot TBL vilket medför stora bevissvårigheter. Ett annat stort problem är även när 

fordonets värde är högt. Det kan lätt anses som oskäligt med tanke på den ekonomiska skadan 

som blir till följd av förverkandet. Vi anser dock att om det är påkallat ur trafiksäkerhets-

synpunkt, ska detta föranleda att fordonet förverkas oavsett värde eller ägare.  

 

Tanken med den nya lagstiftningen är att underlätta och ge klara direktiv för förverkande. 

Den nya lydelsen riktar sig främst emot s.k. ”busbilar” med ett värde på högst 10.000 kr. Det 

krävs ingen upprepad brottslighet utan det räcker med en förseelse enligt TBL med fängelse 

som påföljd samt att fordonet inte är trafiksäkert. En intressant aspekt med den nya lydelsen 

är att förverkandet får ske så länge det inte är uppenbart oskäligt. Detta var på förslag redan 

1994 men det ansågs att lagtexten redan var tillräckligt generös i sin utformning. Det verkar 

som om man börjat omvärdera synen på detta eftersom lagtexten inte fungerat 

tillfredsställande och likartat över landet. Med den nya lydelsen rätar man ut frågetecknen vid 

ägarförhållanden eftersom lagtexten inte tar hänsyn till ägaren utan enbart ser till 

trafiksäkerheten. 
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